
DEFINITIE

Grondstoffen, ook gekend onder de Engelse term « commodities », zijn stoffen die door de natuur worden voortgebracht. In

deze categorie vinden we zeer uiteenlopende stoffen en producten terug: landbouwproducten, mineralen, edelmetalen en

zelfs energiebronnen.

DE VERSCHILLENDE TYPES

De grondstoffen die op de financiële markten worden verhandeld,

kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën:

▪ Metalen (goud, zilver, platina, koper, …)

▪ Energie (petroleum, ruwe olie, gas, benzine, …)

▪ Landbouw (maïs, cacao, koffie, katoen, suiker, …)

▪ Vee (varkens- en rundsvlees, levend vee, …)

In het kader van haar beleid omtrent sociale en ecologische

verantwoordelijkheid leeft Société Générale de wettelijke en

reglementaire verplichtingen na in de landen waar de Groep actief

is, evenals de engagementen die zij vrijwillig heeft aangegaan in

het kader van internationale akkoorden. Daardoor zijn sommige

grondstoffen niet verhandelbaar binnen de Groep Société

Générale.

We onderscheiden twee types fondsen rond grondstoffen:

grondstoffen verbonden aan extractie ("hard commodities") en

landbouwgrondstoffen ("soft commodities”).

Grondstoffen verbonden aan extractie

(winningswerkzaamheden) zijn minerale grondstoffen,

waaronder metalen zoals goud, koper en uranium, maar ook

fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas.

Landbouwgrondstoffen zijn onder andere koffie, cacao, suiker,

graan, katoen, sinaasappelsap en vee.

RISICO’S

Grondstoffen zijn doorgaans één van de meest volatiele

activaklassen op de markt omwille van de schommelingen op het

vlak van vraag en aanbod. De belegger loopt dus een

marktrisico, aangezien hij zich blootstelt aan een risico op verlies,

resulterend uit de schommelingen van de grondstoffenprijzen.

Aangezien grondstoffen voornamelijk toegankelijk zijn via

termijncontracten, is de belegger ook blootgesteld aan het

tegenpartijrisico als hij voor dergelijk termijncontract kiest. Belegt

hij liever in grondstoffen via een alternatief beleggingsfonds, dan

kan hij ook onderworpen zijn aan het liquiditeitsrisico.

GRONDSTOFFEN
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VERSCHILLENDE TYPES BELEGGINGEN

Er kan op verschillende manieren worden geïnvesteerd in

grondstoffen, zowel op de aandelenmarkten als daarbuiten.

Het is mogelijk om een positie in te nemen via;

- een beleggingsfonds (ICB)

- een Exchange Traded Fund (ETF). Een ETF is een fonds dat

als doel heeft om de prestatie van een index/onderliggende

waarde te volgen.

- Gestructureerde producten of derivaten

LIQUIDITEIT

De liquiditeit hangt vooral af van het beleggingsinstrument, maar

ook van het type grondstof dat wordt verhandeld. Bijvoorbeeld:

goud of ruwe olie wordt vaker verhandeld dan katoen.

VOORDELEN

▪ Een activaklasse om uw portefeuille bijkomend te

diversifiëren.

▪ Een grote diversiteit aan onderliggende waarden en

beleggingsvehikels.

▪ Een bescherming tegen inflatie (lange posities): als de

prijs van goederen en diensten stijgt, stijgt ook de prijs van

de grondstoffen die nodig zijn voor de productie hiervan.

RISICO’S

▪ Een sterke volatiliteit, wat een groot risico op

kapitaalverlies met zich meebrengt.

▪ Deze producten noteren doorgaans in Amerikaanse dollar,

wat een wisselkoersrisico met zich meebrengt.

▪ Liquiditeitsrisico

▪ De prijzen van deze producten reageren op

renteschommelingen alsook op de evolutie op de monetaire

markten.

▪ Een blootstelling aan inflatie op de shortposities op

grondstoffen

▪ De fysieke levering van deze producten kan zeer kostelijk

zijn.
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EIGENSCHAPPEN VAN DE MARKT

Grondstoffen zijn reële activa die geen cashflow genereren en

waarvan de intrinsieke waarde of de evenwichtsprijs moeilijk te

bepalen is.

Zoals voor de aandelen, geldt ook hier dat de koers wordt beïnvloed

door verschillende factoren: fundamentele (vraag/ aanbod/

wijziging in voorraden), psychologische (bescherming tegen risico

op inflatie), natuurlijke (klimatologische) of geopolitieke (bv. quota

op olieproductie) factoren.

Goud kan bijvoorbeeld als een soort verzekering gebruikt worden in

een crisisperiode, terwijl energieverbruik rechtstreeks verbonden is

met de economische groei.

In tegenstelling tot aandelen, die hun volledige waarde kunnen

verliezen, is het zeer onwaarschijnlijk dat de prijs van tastbare activa

(bv. aardgas of suiker) tot nul zou dalen.

BELANGRIJKE WAARSCHUWING

Dit document wordt louter ter informatie verschaft en heeft geen enkele contractuele waarde. De inhoud ervan is niet bedoeld als

beleggingsdienst en vormt geen beleggingsadvies noch eender welk aanbod van producten of diensten vanwege Société Générale Private

Banking. Dit document is geen gepersonaliseerde aanbeveling en vormt geen beleggings-, juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies. De

belegger dient contact op te nemen met zijn persoonlijke fiscaal adviseur om na te gaan welke fiscale behandeling op hem van toepassing is

en welke aangifteverplichtingen hij heeft. Informatie over resultaten uit het verleden vormt geen betrouwbare indicator voor toekomstige

resultaten. Dit document steunt op bronnen die Société Générale Private Banking NV betrouwbaar acht en kan gewijzigd worden zonder

voorafgaande inlichting. Société Générale Private Banking NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid,

onvolledigheid of oneigenlijk gebruik van deze informatie of voor eender welke beslissing die op basis van deze informatie werd genomen door

de belegger. Dit document is vertrouwelijk. Het is uitsluitend bestemd voor de persoon aan wie het werd overhandigd en mag niet worden

overgemaakt aan, noch ter kennis worden gebracht van, derden, noch mag het in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de

voorafgaande schriftelijke toelating van Société Générale Private Banking NV. Alvorens de belegger inschrijft op een beleggingsdienst of

financieel product, dient hij kennis te nemen van alle gedetailleerde informatie hieromtrent (prospectus, regelgeving, document met essentiële

beleggersinformatie, term sheet, contractuele voorwaarden van de beleggingsdienst), in het bijzonder over de risico’s die aan de dienst of het

product zijn verbonden.

Dit document werd verdeeld in België door Société Générale Private Banking NV, een Belgische kredietinstelling naar Belgisch recht, die

gecontroleerd wordt door en onder het toezicht staat van de Nationale Bank van België (NBB) en van de Autoriteit voor Financiële Diensten en

Markten (FSMA) en onder het prudentieel toezicht staat van de Europese Centrale Bank (ECB). Société Générale Private Banking NV staat bij

de FSMA geregistreerd als verzekeringsmakelaar onder het nummer 61033A. De maatschappelijke zetel van Société Générale Private

Banking NV is gevestigd te Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent en staat geregistreerd in het rechtspersonenregister van Gent onder het btw-

nummer BE 0415.835.337. Meer details zijn op verzoek verkrijgbaar of zijn terug te vinden op www.privatebanking.societegenerale.be.

Alvorens wij kunnen overgaan tot eender welke transactie of beleggingsadvies, moet uw private banker uw kennis en 

expertise op het vlak van financiële instrumenten evalueren, evenals uw beleggingsobjectieven, uw risicobereidheid en uw 

patrimoniale situatie. 

TRANSACTIEKOSTEN

De initiële transactiekosten die de belegger heeft betaald, kunnen

enkel gedekt worden door de eventuele meerwaarden die

gerealiseerd worden op het moment dat de belegger het product

doorverkoopt, bij een vervroegde terugbetaling of op de vervaldag.

WOORDENLIJST

Groeimarktrisico: Het is mogelijk dat opkomende of minder

ontwikkelde markten met grotere structurele economische of

politieke uitdagingen te maken krijgen dan ontwikkelde landen. Dit

kan betekenen dat uw kapitaal wordt blootgesteld aan grotere

risico’s.

Wisselkoersrisico: Beleggingen in producten die genoteerd staan

in een andere munt dan deze van de belegger kunnen onderhevig

zijn aan wisselkoersschommelingen, wat kan leiden tot een stijging

of daling van de waarde van de beleggingen.

Liquiditeitsrisico: Bepaalde uitzonderlijke marktomstandigheden

kunnen een negatief effect hebben op de liquiditeit van het

product, en kunnen het zelfs volkomen illiquide maken. Het

liquiditeitsrisico is een risico voor de waardering van het product

en een risico op verlies, wat de doorverkoop van het product

onmogelijk kan maken. Bepaalde producten zijn omwille van hun

eigenschappen minder liquide dan andere (producten die slechts

weinig worden verhandeld op de financiële markten, voornamelijk

OTC-markten, of niet-frequente waarderingen bv.) en houden een

hoog liquiditeitsrisico in. Bovendien kunnen producten die

doorgaans liquide zijn, ook een liquiditeitsrisico inhouden,

bijvoorbeeld wanneer de emittent in gebreke blijft.

Marktrisico: Het risico op schommelingen van de waardering van

een product door marktomstandigheden, bijvoorbeeld de globale

prestatie van bedrijven of de marktperceptie tegenover bepaalde

economische of politieke factoren.

Renterisico: Het risico op schommelingen in de waardering van

geïndexeerde producten of producten die verbonden zijn aan

rentevoeten.

Risico op kapitaalverlies: Het geïnvesteerde bedrag is niet

gegarandeerd want het wordt beïnvloed door de financiële

markten en maakt gebruik van technieken en financiële

instrumenten die onderhevig zijn aan schommelingen. Dit kan

zowel winsten als verliezen genereren.

Kredietrisico: De belegger loopt het risico dat de tegenpartij, de

emittent of de borgsteller (risico voor de terugbetaling op

vervaldag van het product of de betaling van termijnen tijdens de

levensduur van het product als de tegenpartij of de emittent en de

borgsteller niet in staat zijn om hun verbintenissen na te komen)

zijn belofte niet kan nakomen of dat de kredietwaardigheid van de

emittent of de borgsteller daalt (risico voor de waardering van het

product).

http://www.privatebanking.societegenerale.be/

